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Jos nimi voi olla enne, 
niin Riistavedellä se pitää 
paikkansa.

Asutus on muinoin aset-
tunut sinne, missä veden 
riistaa on ollut tarjolla.

Riistaveden alueen 
vesistöt ovat kalavesistään 
tunnettuja ja nykyisin 
uistelukilpailuiden suo-
sikkivesiä. Kesäisin lähes 
kolmekymmentä vene-
kuntaa kilpailee Koillis-
Savon Lowrance Cupissa 
ja nostaa järvestä kuhaa 

ja haukea kuuden tunnin 
aikana keskimäärin 600 
kiloa.

Kilpailijoiden kylmälaati-
koista saaliskalat siirtyvät 
punnituksen jälkeen alan 
yrittäjän jäähilealtaissa 
edelleen jatkojalostuk-
seen.

Riistavesi 
on nimensä 
veroinen

Kuntoportaat ja 
frisbeegolfrata 
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Riistaveden luonto, vesis-
töreitit ja harjumuodos-
telma tarjoavat oivalliset 
puitteet omaehtoiseen ja 
ohjattuun kuntoiluun ja 
elämyksiin luonnossa. 
Vartialassa sijaitseva fris-
beegolfrata Atrain Disk 
Golf on AA1 luokiteltu 18 
väyläinen metsärata, joka 

on saanut kilpapelaajilta 
hyvää palautetta. Väylän 10 
jälkeen voi poiketa laavul-
le Suuren Kangaslammen 
rantaan. 

Kuntoportaat valmis-
tuivat syksyllä Vaarun 
rinteeseen kuntopolun 
alkupäähän. Sinkittyjen 
metalliportaiden vuotui-
nen käyttöaika on keväästä 
jouluun.

Pitäjäraati on tukenut 
molempia hankkeita.

AC-Barca pelaa ja 
kasvattaa
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Riistaveteläinen jalkapal-
lon erikoisseura AC Barca 
tunnetaan laajasta juni-
orityöstä, jonka tuloksia 
on vuosien päästä nähty 
maamme kärkijoukkueis-
sa saavutettuina Suomen 
mestaruuksina. 

Neljän eri-ikäisen junio-
rijoukkueen lisäksi Barce-
lonan väreissä pelaa 40 v. 
ikämiehet ja edustusjouk-
kue. Poikien 07–08 synty-

neiden itäisen alueen sarjan 
Barca voitti ylivoimaises-
ti. Seuran edustusjoukkue 
pelaa Itäisen alueen kol-
matta divisioonaa ja kuuluu 
siinä niin ikään ehdotto-
maan kärkeen.

Kotikenttä on Vartia-
lassa valtatie 9 varrella. 
Hyväkuntoinen luonnon-
nurmikenttä sekä huolto- ja 
katsomotilat täyttävät kol-
mosen vaatimukset. 

Pitäjäraati tukee oman 
kylän joukkuetta ja lunas-
taa yleisölle kausikortteja 
kotipeleihin.

AC Barcan juniorityö on huomattu ja palkittu 
ansioistaan. Kolmosessa pelaava edustusjoukkue on 
nuorille näyttöpaikka matkalla lajin huipulle.
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Riistaveden koulumaailma 
elää toiveiden täyttymisen 
aikaa, kun uuden koulura-
kennuksen työt käynnis-
tyivät hiihtoloman aikana. 
Yhtenäiskouluun kuulu 
Riistaveden koulun lisäksi 
Vehkalammin koulu, joka 
remontoitiin ja laajennet-
tiin jo vuosia sitten. 

– Uusi Riistaveden kou-
lu on valmistuttuaan 
enemmän, kuin uusi kou-
lurakennus. Tilojen moni-
käyttöisyydessä uusi koulu 
on edelläkävijä, enkä tiedä 
Kuopiossa vastaavaa. Kaksi-
kerroksiseen rakennukseen 
tulee myös esikoulu, kirjasto, 
kansalaisopisto, kuntosali ja 

nuorisotila sekä kolmiloh-
koinen 750 neliön liikunta-
sali, josta yksi lohko voi olla 
koulun ulkopuolisessa päivä-

käytössä, sanoo kaupungin 
edustaja, rakennuttaja Mar-
ko Väätäinen. Voidaan hyvin 
puhua monitoimikoulusta, 

hän lisää.
Edellinen merkittävä 

rakennushanke Riistavedellä 
oli uusi päiväkoti, joka sekin 
oli ratkaisultaan poikkeuk-
sellinen. Viipalerakenteinen 
sisätiloissa rakennettu ja tar-
vittaessa siirrettävä moduu-
liratkaisu on kotimaisen 
Parmaco Oy:n erikoisosaa-
mista. Tehtaan sisähallissa 
rakennetut elementit tuo-
tiin paikanpäälle valmiina 
sääsuojattuina ja näin väl-
tettiin rakennusaikaiset kos-
teusriskit. Kaupunki on siinä 
vuokralaisena ja säästyi näin 
investoinnilta ja myös kiin-
teistön omistajan riskeiltä. 

Monitoimisuus toteutuu 
myös päiväkodin tilojen käy-
tössä. Liikunta- ja juhlatila 
tarjoaa sopivan kokoontu-
mispaikan aikuisille päivä- 
ja iltaliikuntaan.

Koulu valmistuu syksyllä 2023
Nykyaikainen liikunta- ja juhlasali tulee tarpeeseen.

Uusi rakennus nousee nykyisen koulun pihapiiriin. Sen 
jälkeen vanha koulurakennus puretaan ja sen paikalle 
tulee urheilukenttä.
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Pekingin olympialaisis-
sa hiihtouransa parhaisiin 
saavutuksiin yltänyt Perttu 
Hyvärinen pistäytyi koti-
maisemissaan Riistavedellä 
Maailman Cupin päätöskiso-
jen jälkeen. Hippo-hiihdoista 
saakka ikäluokkiensa kär-
jessä maltillisesti edennyt 
ja nuorten arvokisamitalei-
ta saavuttanut Riistaveden 
Urheilijain hiihtäjä on kuu-
lunut miesten maajoukkuee-
seen vuodesta 2014 alkaen. 
Nykyään Perttu edustaa Pui-
jon Hiihtoseuraa.

– Tämä kausi on ollut 
ehdottomasti urani paras. 
Olympialaisissa normaali-
matkojen sijat 6 ja 7 osoitta-
vat, että oikeita harjoituksia 
on tehty. Hyvänä päivänä 
maailman kärki on enää 
muutaman suksen mitan 
päässä ja joukko maail-
man huippuja saman ver-
ran takana. Tälle keväälle 
kilpahiihtoa on vielä rei-
lut sata kilometriä. Rukan 
Suomen Cupin lisäksi ohjel-
massa on vielä SM-hiihdot 
Rovaniemellä ja sen jälkeen 
on hetki aikaa palautumi-

seen, Perttu valaisee.
Metsätieteitä Joensuun Yli-

opistolla opiskeleva Perttu 
asuu puolisonsa Emman 

kanssa Kuopiossa, mutta 
rentoutuu mielellään Riis-
tavedellä lapsuuden mielen-
maisemissaan. 

– Metsänhoito on minulle 
parasta terapiaa ja voimaan-
tumista sekä samalla hyöty-
liikuntaa. Omia taimikoita 
raivatessa näkee puiden kas-
vun ja tajuaa metsänhoidon 
merkityksen, hän paljastaa.

Riistaveden jäällä kevät-
auringossa hiihdellyt Perttu 
hehkuttaa vapaaehtoisvoi-
min tehtyjä latuja, kelkkauria 
sekä pyöräilyreittejä. 

– Talkoohenki ja pyyteetön 
toiminta kyläyhteisön hyväk-
si ei ole kadonnut vielä maa-
seutualueelta, hän kiittelee.

Tuoreimpana Riistave-
den Urheilijain ja pitäjä-
raadin hankkeena valmistui 
harjumaisemaan, Vaarun 
rinteeseen kuntoportaat. 
Kevään kuluessa portaat 
vihitään käyttöön juhlalli-
sin menoin. Silloin Perttu 
saa leikata nimikkoportait-
tensa silkkinauhan. 

Pekingistä kotiin 
palautumaan
Maajoukkuehiihtäjä: Perttu Hyvärinen 
rentoutuu oman metsän hoitotöissä.

”Talkoohenki 
ja pyytee-

tön toiminta 
kyläyhteisön 
hyväksi ei ole 
kadonnut.

Riistaveden jäälle ajetut ladut ja kelkkaurat ovat 
ahkerassa käytössä. Pertun lenkkikaverina oli oma 
pystykorva Virkku.
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Riistaveden satamassa 
punnituksesta vastannut 
Antti Heiskanen nosti 
vaakaan jälleen komean 
kymppikiloisen.
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Riistaveden
pitäjäraati tiedottaa
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